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Betreft Beslissing op Wob-verzoek m.b.t. fraudezaak bij Pels Rijcken

Geachte

Bij brief van 18 mei 2021 heeft u een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob) ingediend.

U verzoekt om informatie over: “de medio maart aan het licht gekomen fraudezaak bij
landsadvocaat Pels Rijcken.” U noemt hierbij de volgende documenten:
“1. Correspondentie tussen uw ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid over
deze kwestie; 2. Interne correspondentie over deze kwestie; 3. Correspondentie tussen u
en de heer Grapperhaus over deze kwestie; 4. Correspondentie tussen uw ministerie en
Pels Rijcken over deze kwestie; 5. Correspondentie tussen uw ministerie en andere
relevante gremia over deze kwestie. Het verzoek heeft betrekking op alle documenten bij
of onder uw organisatie in de periode 1 januari 2019 tot heden, ex nunc.”

Bij brief van 26 mei 2021 is de ontvangst van uw verzoek bevestigd.
Op 29 juni 2021 heb ik de beslistermijn verdaagd.

Ik verwijs u tevens naar het besluit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waar u
een vergelijkbaar Wob-verzoek heeft ingediend over deze kwestie.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob.

Context
De Minister van Justitie en Veiligheid coördineert namens de Staat, als cliënt van de
Landsadvocaat, de contacten met de Landsadvocaat. Het Ministerie van Algemene Zaken
heeft, op 11 november 2020 per email, toestemming verleend aan de Landsadvocaat om,
onder voorwaarde van instemming van de betrokkenen en voor zover bevoegd, de bij de
Landsadvocaat rustende stukken uit de formatie 2017 inzake het op afstand plaatsen van
zakelijke en financiële belangen van beoogde bewindslieden te gebruiken ten behoeve
van een herbeoordeling van de in dit kader verrichte notariële werkzaamheden. Zie voor
de achtergrond van deze werkzaamheden de brief van Minister-President Balkenende van
20 december 2002 (Kamerstukken II 2002/03, 28754, nr. 1).
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Voor de uitkomsten van deze herbeoordeling verwijs ik u naar het in opdracht
van de Landsadvocaat verrichte onderzoek, dat op 14 juli 2021 is aangeboden
aan de Minister van Justitie en Veiligheid en met begeleidende brief op 16 juli 2021
toegezonden aan de Tweede Kamer. Deze stukken zijn reeds openbaar.

Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek is de bovengenoemde email van 11 november 2020
aangetroffen, die ik besluit openbaar te maken.

Datum
16 september 2021

Onze referentie
4220035

Besluit
Ik heb besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u verzocht
openbaar te maken, met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens.

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking
van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang
dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.
In de email staan persoonsgegevens. Ik ben van oordeel dat t.a.v. deze gegevens het
belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het
belang van openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit de
relevante passages uit de email.

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van belang.
Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren, slechts in
beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang van eerbiediging van hun
persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het het openbaarmaken van namen van de
ambtenaren betreft. Namen zijn immers persoonsgegevens en het belang van
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken daarvan
verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan
een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om
openbaarmaking van de naam in de zin van de Wob.

Wijze van openbaarmaking
Dit besluit en document zal ik naar u e-mailen en publiceren op www.rijksoverheid.nl.

mr. Marianne Hordijk
Secretaris-Ministerraad

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekend gemaakt hiertegen schriftelijk bezwaar maken, onder vermelding van de
gronden, bij de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken.

D MINISTER-PRESIDENT,
finister van Algemene Zaken,

mens deze,
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Beste

woensdag 11 november 2020 17:24
@ pels rijc ken. n

instemming

N.a.v. je contact met bevestig ik hierbij, onder voorwaarde van instemming van betrokkenen en voor
zover bevoegd, onze instemming met het gebruik van bij jullie rustende stukken uit de formatie 2017 inzake
zakelijke en financiële belangen en het op afstand plaatsen daarvan van beoogde bewindslieden ten behoeve van
een herbeoordeling van de in dit kader verrichte notariële werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
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